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Fontos tudnivalók 
 

Kedves Versenyző! 

 

Az írásbeli feladatsorban a feladatok között néhány esetben kapcsolat lehet! Javasoljuk, hogy 

először olvassa végig a feladatokat, a megoldást az Ön számára egyszerűbb kérdések 

megválaszolásával kezdje. 

A feladatok megoldásánál ügyeljen a következők betartására: 

− A feladatok megoldásához az íróeszközökön, szerkesztőeszközökön és nem 

programozható számológépen kívül semmilyen más segédeszközt (pl. tankönyv, 

képletgyűjtemény stb.) nem használhat!  

− A számítások elvégzésénél ügyeljen a következőkre: 

Számológépet használhat, de minden mellékszámításnál ki kell jelölnie a 

következőket: 

▪ a számított adat vagy mutató megnevezését, 

▪ a számítás módját (a matematikai művelet a rendelkezésre álló adatokkal 

felírva), 

▪ a kapott eredményt mértékegységével együtt, 

▪ a végeredményt szöveges válasszal együtt. 

Amennyiben ezeket a kijelöléseket nem végzi el, a feladat/feladatrész még akkor 

sem fogadható el, ha a megoldás egyébként helyes! 

− A vizsgán íróeszközként kék vagy fekete golyóstoll használható, a rajz ceruzával 

készíthető. Ceruzával írt versenydolgozat nem fogadható el, kivéve a szükséges 

vázlatokat, rajzokat! 

− Meg nem engedett segédeszköz használata a vizsgából való kizárást vonja maga után! 

− A tesztfeladatok válaszában csak az egyértelmű javítás esetén fogadható el a jó válasz. 

 

Ügyeljen arra, hogy áttekinthetően és szép külalakkal dolgozzon! 

Sikeres megoldást és jó munkát kívánunk! 
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1. Feladat ..... pont / 5 pont 

Az alábbi síkidom egy asztal lapjának a befoglaló formája M1:10-es méretarányban. Az asztal 

sarkai lekerekítettek.Szerkessze meg a sarkok 20 mm-es sugarú lekerekítését! Az asztallap 

végső formáját kontúrozza! Ügyeljen arra, hogy a szerkesztés menete látható legyen, a körív 

kezdő és végpontjait jelölje! 
 

 
 

2. Feladat ..... pont / 6 pont 

Rajzolja meg az egyoldalt 45°-os illesztésű ollós csapozással összeépített keret bal felső 

csomópontját három nézetben, M1:1 méretarányban. A keret profilmérete 50×18 mm. 

Használjon anyagjelöléseket! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Oldalpontszám: ..... pont / 11 pont  
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3. Feladat ..... pont / 16 pont 

Öntől az alábbi rajzon látható 910 mm széles, 455 mm mély és 570 mm magas felnyíló ajtós és 

fiókos függesztett szekrényt rendelték meg. A korpusz oldalai és az alja 20 mm vastag 

furnérozott forgácslapból készülnek. A tető 30 mm vastag furnérozott forgácslapból készül 

éllécezve. A frontok anyaga furnérozott forgácslap éllécezve. Az ajtók és a fiókelő rácsukódó. 

A fiók tömör tölgyfából készül nyitott fecskefarkú fogazással, különálló rácsavarozott 

fiókelővel. A fiók profilmérete 80×14 mm. A működtetése rejtett önbehúzó csillapítós 

fiókvasalattal történik. A szekrénytest fix, köldökcsapos összeépítésű. A szekrényt a falra 

három irányban állítható alsószekrény függesztővasalattal rögzítik. A profil mindenhol 3 mm-

es rádiusz. A gyártáshoz szükségesek a csomóponti rajzok.  

Készítse el a következő oldalon a 2. és 3. számú csomópont 1:1 méretarányú rajzát méretezve, 

a fakötéseket jelölve és az anyagjelöléseket alkalmazva! A szerkezetet a megadott vasalatoknak 

megfelelően alakítsa ki! A vasalatokat ne rajzolja be! Ügyeljen a rajz elhelyezésére! 

 

Rejtett fiók vasalat 

  

Alsószekrény 

függesztő vasalat 

  

 Oldalpontszám: ..... pont / 16 pont  
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3. Feladat megoldása: 

  



Versenyzői kód:  2  
 

6/10 

29/2016. (VIII. 26.) NGM rendelet 

34 543 02 Asztalos 

4. Feladat ..... pont / 3 pont 

Írja a pontozott vonalra, hogy a növényi sejt mely részére vonatkozik a leírás! 

 

A  ............................  irányítja a sejt életműködését, a szaporodást és a tulajdonságok örökítését. 

A  ............................  a növények leveleiben találhatóak, bennük megy végbe a fotoszintézis. 

A  ............................  a sejt életműködése során keletkező tartalék tápanyagok, melléktermékek. 

 

5. Feladat ..... pont / 4 pont 

Párosítsa össze a táblásított anyagokat a zsugorodás esetén kialakuló alakváltozással! 

 

a) 
 

...... 
 

b) 
 

...... 
 

c) 
 

...... 
 

d) 
 

...... 
 

 

6. Feladat ..... pont / 5 pont 

Az alább felsorolt tulajdonságok közül karikázza be a kőris jellemzőit! (Maximum 5 jó válasz.)  
 

a) A szíjács keskeny, világosszürke. 

b) Színes gesztű fafaj. 

c) Edények a korai pásztában nagyok, nyitottak. 

d) A sugármetszeten apró fénylő bélsugártükrök láthatók. 

e) A kitermelt fa különösen fülledékeny. 

f) Gyűrűslikacsú fafaj. 

g) Gőzölés nélkül vetemedésre, repedésre hajlamos. 

h) Középkemény fafaj. 

i) Nagyon rugalmas és szívós. 

j) Magas gyantatartalma miatt igen tartós. 

  

7. Feladat ..... pont / 3 pont 

Csoportosítsa a műgyanta ragasztókat az előállításnál alkalmazott kémiai reakció alapján! 

 

-  ..................................................................................  

-  ..................................................................................  

-  ..................................................................................  

Oldalpontszám: ..... pont / 15 pont  
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8. Feladat ..... pont / 10 pont 

Nevezze meg a képen látható asztalos szalagfűrészgép számokkal jelölt részeit! 

 

1.        

2.        

3.        

4.        

5.        

6.        

7.        

8.        

9.        

10.        

 

9. Feladat ..... pont / 4 pont 

Határozza meg milyen hibákra utalhat, ha a szalagfűrészgépen a fűrészszalag „üresjáratban” 

előre-hátra mozog, és milyen módon lehet ezeket a hibákat megszüntetni!  

 

a)   ........................................................................................  

megoldás: ..............................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................  

b)   ........................................................................................  

megoldás: ..............................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................  

10. Feladat ..... pont / 2 pont 

Írja le, hogy milyen módon tudjuk a fűrészszalag futását beállítani, és hogyan helyezkedik el a 

szalag a szalagvezető tárcsán helyes beállítás esetén! 

 

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

Oldalpontszám: ..... pont / 16 pont  
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11. Feladat ..... pont / 6 pont 

Az alábbi mondatok a szalagfűrészgép működtetésére vonatkoznak. 

Írjon a pontozott vonalra „I” betűt, ha igaz és „H” betűt, ha hamis az állítás! 
 

...... Ha a fűrészlap elszakad, kicsapódhat a gép jobb oldala felé. 

...... Leállítás után a szalagot egy speciális fadarabbal fékezhetjük le. 

...... Szálirányú hasításkor az elszedő a faanyag húzásával segítheti a vágást. 

...... A forrasztás, hegesztés helyén hajtogatni tilos! 

...... Az állítható védőburkolat és a vágandó anyag közti távolság maximum 40 mm. 

...... Kézi forgatással ellenőrizhetjük a szalag épségét és akadálytalan futását. 
 

12. Feladat ..... pont / 8 pont 

Egy 600-as asztalos szalagfűrészgép (szalagvezető tárcsa átmérője D=600 mm) 

hajtómotorjának fordulatszáma n1=1440 1/min, a motor tengelyére szerelt ékszíjtárcsa átmérője 

d1=100 mm. Az alsó szalagvezető tárcsa tengelyén lévő ékszíjtárcsa d2=180 mm. 

Számítsa ki a hajtott tárcsa fordulatszámát (n2=?) és a forgácsolósebességet (v=?)! 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

13. Feladat ..... pont / 4 pont 

Az előző feladatban szereplő szalagfűrészgép tengelytávolsága t=1200 mm. 

Számítsa ki a fűrészszalag hosszát! 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Oldalpontszám: ..... pont / 18 pont  
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14. Feladat ..... pont / 8 pont 

Faipari üzemben 1500 mm hosszú és 400 mm széles szekrényoldal furnérozását végzik. 

Számolja ki, hány kg ragasztóanyag szükséges 120 db szekrényoldal furnérozásához, ha a 

fajlagos ragasztóanyag felhasználás 220 g/m2! A végeredményt egész számra kerekítse! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. Feladat ..... pont / 6 pont 

A felsorolt felületkezelő anyagok betűjelét írja a megfelelő tulajdonság előtti pontozott vonalra! 

 

a) sellak politúr c) nitro-cellulóz lakk e) UV lakk 

b) méhviasz d) savra keményedő lakk f) vízbázisú lakk 

 

...... Műgyantából, monomerből, fotoiniciátorból és adalékanyagból áll. 

...... Hátránya az utólag felszabaduló formaldehid, ezért alkalmazásuk mára visszaszorult. 

...... Az oldószer 96%-os denaturált szesz. 

...... Műgyantából, diszperziós közegből és szerves oldószerekből áll. 

...... A kezelt felület kevésbé kopásálló, a bevonatot időről-időre fel kell újítani. 

...... A felhasználása egyszerű, de a távozó oldó- és hígítószerek erősen környezetszennyezők.  

 
 Oldalpontszám: ..... pont / 14 pont  
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16. Feladat ..... pont / 10 pont 

Egy 900 mm széles, 2000 mm magas és 600 mm mély (lábazat nélküli korpusz külméret) 

tolóajtós szekrényt a képeken látható vasalattal és fogantyúprofillal kértek. A korpusz és az 

ajtók anyaga 18 mm vastag laminált forgácslap. Az ajtók mindkét oldalára fogantyúprofil kerül, 

és csukott állapotban középen 5 cm-t takarnak egymásra. 

Számítsa ki az ajtókhoz szükséges laminált forgácslapok méreteit! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oldalpontszám: ..... pont / 10 pont 


